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  چكيده
ن پژوهش شناخت يرد. هدف ايپذ يانجام م يا تهان رشيم يافتيد است كه با رهيجد يكشف داروها يرومند براين يابزار ياتنوفارماكولوژ :زمينه

  به دارند. ييج فارس، كاربرد دارويحلّه بوشهر در شمال خل ي رودخانه ي در منطقه يصورت سنت است كه به يياهان دارويگ
 يحضور ي مصاحبه صورت حلّه به ي رودخانه ي منطقه ينفر آگاه بوم 61از  يياهان دارويك گياتنوفارماكولوژ يها داده :ها مواد و روش

  يت فرهنگيشاخص اهم و )Relative Frequency of Citation(ثبت  ينسب يفراوان يها و شاخص يگردآور
)Cultural Importance Index (شد. ز محاسبهيحلّه ن ي رودخانه ي منطقه يياه دارويهر گ يبرا  

خانواده شناسايي گرديد. گياهان كاسني  36 ه بوشهر مربوط بهي حلّ ي رودخانه گونه گياه دارويي در منطقه 63 طور كلي به :ها يافته
Cichorium intybus برنجاسف ،Achillea eriophora DC ،اسفرزه  Plantogo psyllium و پنيركMalva parviflora  باالترين

  ، حنظلAlhagi camelorum، خارشتر Achillea eriophora DCداشتند. گياهان برنجاسف   اهميت فرهنگي را در منطقه
Citrullus colocynthisاسفرزه ، Plantogo psyllium پنيرك  وMalva parviflora باالترين شاخص فراواني نسبي ثبت را از خود  نيز

ت دس ههاي تنفسي، عفوني و متابوليك ب گرم، بيماري  هاي گوارشي، مزاج ترتيب براي بيماري ترين كاربرد دارويي گياهان به شايع نشان دادند.
  آمد.

ي حلّه، با همان كاربردهاي درماني كه در طب سنتي ايران رايج بوده،  اي از گياهان دارويي در منطقه رودخانه تنوع گسترده :گيري نتيجه
و دردهاي شكمي،  باال هاي چركي، برنجاسف براي درمان قندخون وجود دارد. كاربرد گياه اسفرزه براي سينه درد و كشيدن عفونت دمل

  باشند. ي كشف داروهاي جديد جهت كاربرد باليني مي هاي تنفسي و حنظل براي بواسير، نويده دهنده براي سينه درد و عفونتپنيرك 
  شناسي پزشكي گياهان دارويي، اتنوفارماكولوژي، طب سنتي، جامعه :واژگان كليدي

ISMJ 2012; 15(4): 303-16 
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  مقدمه
عنوان دارو به بيش از پنج  ي كاربرد گياهان به پيشينه

ها در بخش  گردد كه سومري برمي هزار سال پيش
النهرين، در شكوفايي تمدني خود از گياهان  جنوبي بين

كردند. از اين  هاي خود استفاده مي براي درمان بيماري
گياه در ايران  300رو جاي شگفتي نيست كه بيش از 

  ). 1ي عربستان، كاربرد دارويي دارند ( و شبه جزيره
انش پيچيده و بسيار سان با گذشت هزاران سال، د دينب

هاي  اي از كاربرد دارويي گياهان در دل نسل گسترده
خود   بشري نهان گرديده است كه كارآيي و سودمندي

  اند. گذر زماني و آزمون و خطا، نشان داده را با آزمون
حتي در دوران مدرنيته نيز گياهان دارويي نه تنها 

بلكه در دوران  ،ارزش خود را از دست ندادند
 مدرن نيز نگرش نسبت به گياهان دارويي باپسا

فراواني روبرو شده است و از اين رو حجم  استقبال
ي گياهان دارويي كه  بسيار بااليي از مقاالت در زمينه

اند از مجموعه  در كشورهاي غربي به چاپ رسيده
ي آفريقا،  كشورهاي منطقه 1مطالعات اتنوبوتاني

نه و آمريكاي هندوستان، جنوب شرقي آسيا، خاورميا
سان، دانش اتنوبوتاني  باشد. بدين مركزي و جنوبي مي

ي گياهان دارويي، بسيار مورد پذيرش مجامع  در حوزه
افزون دانش  علمي قرار گرفته است و شاهد رشد روز

  هستيم. 2اتنوفارماكولوژي
دانش اتنوفارماكولوژي ايجاد يك فرصت را براي 

در بين  اي اي و چند رشته همكاري ميان رشته
، سم شناسي پژوهشگران گياه شناسي، فارماكولوژي، 

  ).2آورد ( شناسي فراهم مي و جامعه 3شيمي، آنتروپولوژي
هاي اتنوفارماكولوژيك، شامل  در حقيقت پژوهش

هاي ميداني و نيز تجربي است كه اطالعات  پژوهش

                                                 
1 Ethnobotany 
2 Ethnopharmacology 
3 Anthropology 

بسيار باارزش را در مورد گياهان دارويي كه در 
شوند و بسياري  كار برده مي ههاي گوناگون ب فرهنگ

  ).2آورد ( اند، فراهم مي نيز تبديل به دارو شده
انجام مطالعات اتنوفارماكولوژيك بسيار حائز اهميت 

هاي اتنوفارماكولوژيك هم از از دست  است، زيرا پژوهش
هاي گوناگون  دادن دانش نهان و شهودي در نزد فرهنگ

ممكن است  كند و هم از اثرات مخربي كه جلوگيري مي
از انتقال از نسلي به نسل ديگر صورت بپذيرد، پيشگيري 

نمايد. از سوي ديگر، ثبت اطالعات دارويي كه در نزد  مي
هاي متنوع وجود دارد براي مستندسازي  اقوام و فرهنگ

هاي فرهنگي بسيار سودمند بوده و همچنين  سنت
از منابع نگهداري اطالعات بسيار باارزشي را كه براي 

  ).3كند ( يعي الزم هستند، خلق ميطب
از سوي ديگر، به علم اتنوبوتاني در هم آغوشي با 

عنوان ابزاري نيرومند جهت  اتنوفارماكولوژي، به
ها و  كشف داروهاي جديد، روشي براي حفظ سنت

نيز نمايي از همكاري ميان مردم بومي و دانشمندان 
  ).4شود ( نگريسته مي

كه ورود باورند بر اين  اي از صاحب نظران اما پاره
اتنوفارماكولوژي و علوم زيست پزشكي مدرن به 

ي فرهنگ پزشكي، ممكن است يك تهديد براي  گستره
حيات فرهنگ پزشكي سنتي و عامه باشد. از اين رو هم 

اي متضاد  اكنون شاهد خودنمايي دو رويكرد انديشه
اي معتقدند كه كاربرد مفاهيم علوم زيست  هستيم. پاره

تواند دانش پزشكي سنتي و عقايد  كي مدرن ميپزش
اي  پاره تم را تخريب و يا نابود سازد؛ اماپزشكي اين سيس
نمايند كه امكان  نظران بر اين پافشاري مي ديگر از صاحب

زيست توأمان علوم زيست پزشكي مدرن و طب سنتي، 
  ).5پذير است ( عنوان مكمل يكديگر، امكان به

ه در مكزيك انجام گرديد، در پژوهش بسيار جالبي ك
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آشكار شد كه رواج مفاهيم طب مدرن و داروهاي 
ي سنتي  ساخت كارخانجات دارويي در سطح جامعه

مكزيك، نه تنها موجب از دست رفتن دانش طب 
سنتي نگرديده است بلكه ايجاد يك همبستگي 
چشمگيري ميان دانش گياهان دارويي سنتي و نيز 

شود. به  فراد مشاهده ميدانش داروهاي مدرن در نزد ا
زبان ديگر، كساني كه بيشتر از داروهاي گياهي سنتي 

كردند، سطح  رايج در فرهنگ مكزيك استفاده مي
  ).5( دانش باالتري از داروهاي مدرن دارا بودند

ي كاربرد  ي چندين هزار ساله كشور ايران، با پيشينه
گياهان دارويي و رشد علمي دانش فارماكولوژي 

به اين گياهان طي دوران ساسانيان و تمدن وابسته 
ي منحصر بفرد از دانش  اسالمي، يك گنجينه

هاي اتنوفارماكولوژيك  شناسي دارويي و پژوهش گياه
  شود. محسوب مي

اما متأسفانه در سطح مجالت پزشكي كه در غرب به 
هاي  هايي از پژوهش اند، اندك گزارش چاپ رسيده

توان  يابيم كه مي مياتنوفارماكولوژيك ايران زمين 
ي تركمن  ، به تحقيقات اتنوبوتاني منطقهنمونهعنوان  به

يلويه و ك) و كه7)، آذربايجان غربي (6صحرا (
  ) اشاره كرد.3بويراحمد (

هاي  هاي موفق رهيافت هر چند كه تمام مثال
داروهاي جديد، در   اتنوفارماكولوژيك براي يافت

و زيستي يي، هايي است كه رويكردهاي شيميا گستره
ا در م)، ا8( اند فارماكولوژيك به يكديگر درهم تنيده

توان به نقش بسيار مهم پزشكان در  بسياري نيز مي
هاي اتنوفارماكولوژيك دست يافت. در  پژوهش

ّ  حقيقت، اين پزشكان هستند كه در شكاف ميان طب
مدرن و طب سنتي و شكاف دانش كاربردي گياهان 

ي برخاسته از علوم مدرن دارويي سنتي و داروها
  ).2نمايند ( زيست پزشكي، نقش مهمي را ايفا مي

هاي اتنوفارماكولوژيك،  ي پژوهش در سطح پايه
هاي ميداني،  ي پژوهش توانند در هنگامه پزشكان مي

ضمن آگاهي از اثرات سودمند شيوه درماني سنتي 
برخاسته از گياهان دارويي و تجزيه و تحليل باليني 

گر گروه پژوهشگران فارماكولوژيست  آن، هدايت
باشند تا بتوانند به درستي، كارهاي آزمايشگاهي خود 
را ساماندهي كنند و از سوي ديگر با مطابقت و 
همانندنگري دانش كاربردي گياهان دارويي و درمان 

هاي پزشكي و باليني، نسبت به تقويت  بيماران با زمينه
سطح جامعه توان رواج گياهان سودمند دارويي در 

  ).2كمك كنند (
هاي اتنوفارماكولوژيك توسط  سان، انجام پژوهش بدين

پزشكان يك رويكرد جديد است كه با افزايش 
روزافزون نسبت به گياهان دارويي، مي تواند روند 

 ها، فزاينده را از خود نمايان سازد. البته در اين پژوهش
اي هرگز  اي و چند رشته هاي ميان رشته رهيافت

ي پژوهشگران،  اموش نخواهد شد و در حلقهفر
و زيست شناسي دانشمندان گياه شناس، فارماكولوژي، 

  شناسي نيز حضور خواهند داشت. سم
اين پژوهش، توسط يك تيم پزشكي كه از نقطه 

هاي ديگر نيز سود جسته است، در  نظرات رشته
كيلومتري شمال شرقي  35ي حلّه در  ي رودخانه منطقه

شناسايي گياهان دارويي سنتي منطقه با بوشهر، جهت 
  هاي پژوهش اتنوفارماكولوژيك انجام گرديد. شيوه

فارس، از لحاظ  انجام اين پژوهش در شمال خليج
علمي و جغرافيايي بسيار حائز اهميت است. زيرا 

دليل جغرافيايي كه مكان حمل  ي خليج فارس به منطقه
ست، نقش ي ابريشم بوده ا و نقل دريايي و عبور جاده

همتايي را در ورود و صدور گياهان دارويي از  بي
جنوب شرقي آسيا، هندوستان، شمال آفريقا، غرب 

ي مديترانه در طول تاريخ از زمان  آفريقا و حوزه
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باستان و دوران تمدن اسالمي تا قرن نوزدهم و اواسط 
  قرن بيستم داشته است.

رشد مكاتب پزشكي جندي شاپور و مكتب پزشكي 
فارس و نقش انتقال دانش  ف در شمال خليجسيرا

پزشكي هندوستان به ايران در زمان ساسانيان در 
ي دانشگاه جندي شاپور، از طريق دريانوردان حوزه

ي  سيرافي و همچنين گسترش دانش گياه شناسي حوزه
فارس در  ي خليج شمال و شرق آفريقا در منطقه

ت هاي مياني، نشانگر آن است كه چقدر شناخ سده
 تواند با فارس مي ي خليج اتنوفارماكولوژيك منطقه

  .)9( ارزش باشد
  

  راك مواد و روش
  ي حلّه  الف/ جغرافياي رودخانه

اي دائمي است كه از محل  ي حلّه، روخانه رودخانه
شمال غرب روستاي درودگاه واقع در شهرستان 

دو رود دالكي و پيوستن دشتستان استان بوشهر با 
پست با تشكيل دلتايي  زمين هاي ور ازشاپور، پس از عب

و  ريزد فارس مي كيلومتري شمال بوشهر، به خليج 35در 
متري، بزرگترين  5/3ي حلّه، با عمق  تاالب رودخانه

اراضي كه رودخانه  فارس است. تاالب آب شيرين خليج
هاي رسوبي  كند شامل دشت ها عبور مي حلّه از آن

  سيالبي است. هاي اي، اراضي پست و دشت رودخانه
ريزد. اما  ي اصلي رودخانه، مستقيماً به دريا مي شاخه
بند،  ي جنوبي رودخانه از شمال شرق روستاي كره شاخه

دهد و پس از آن، سرريز  تاالب بزرگي را تشكيل مي
  شود. آب آن وارد دريا مي

هزار و  42ي حلّه به  ي حفاظت شده رودخانه منطقه
 ر هكتار آن، تاالبي است.هزا 20رسد كه  هكتار مي 600

ي حلّه و نزديك بودن به  تنوع گياهي، وجود رودخانه
ي حفاظت شده رود حلّه را به زيستگاه  سواحل، منطقه

  بسيار غني براي حيات وحش تبديل كرده است.
ي رودخانه و تاالب حلّه، تيپ گياهي  در حاشيه
ها در سه گروه تقسيم  شود كه اين تيپ مشاهده مي

هايي هستند كه در مناطق  كه گروه اول تيپ گردند مي
هايي هستند  يابند. گروه دوم تيپ خشك، رويش مي

و آبگير منطقه حضور دارند و  ماندابيكه در شرايط 
هايي هستند كه در سواحل جنوبي و  گروه سوم تيپ
اند. اكثر  اي رويش يافته هاي ماسه بر روي تپه

ظت هاي مستقر در شمال و غرب منطقه حفا تيپ
نزديكي ي رودخانه حلّه، همراه با زارعت يا در  شده

  باشند. هاي كشاورزي مي فعاليت
هاي جوي در  اساس ارقام ثبت شده از ريزش بر

هاي باران سنجي منطقه، درصد بارندگي در دي  ايستگاه
درصد  29تا  26رسد كه حدود  ماه به بيشترين مقدار مي

هد. متوسط د بارندگي ساالنه را به خود اختصاص مي
 5/269در نواحي جنوبي تا  5/265بارندگي ساالنه بين 

  متر در نواحي شمالي در تغيير است. ميلي
درجه متغير است  26تا  23ميانگين دماي ساالنه نيز بين 

علت باال بودن  و در مناطق جغرافيايي ساحلي، به
رطوبت هوا، در روند تغييرات و همچنين مقادير دما، 

  د.آي مي وجود هتعديلي ب
ترين ماه و ماه دي سردترين ماه  هاي تير و مرداد گرم ماه

هاي آذر و دي داراي  گردد. ماه سال محسوب مي
بيشترين رطوبت نسبي و خرداد داراي حداقل رطوبت 

باشد و حداكثر رطوبت نسبي ثبت شده حدود  نسبي مي
درصد در  20صبح و كمترين  5/6درصد در ساعت  95

باشد. حداقل تبخير ساالنه در  ظهر مي 5/12ساعت 
متر و حداقل در دي ماه با  ميلي 450تيرماه و در حدود 

باشد. متوسط تبخير ساالنه بين  متر مي ميلي 95متوسط 
طور كلي، نوع اقليم  به متر است. ميلي 2800تا  2600

  ).10منطقه، خشك گرم است (
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  ها  ب/ گردآوري داده
آبپخش (با با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر 

نفر) در شهرستان دشتستان كه  هزار 23 جمعيت
دالكي و شاپور   ي جغرافيايي اتصال دو رودخانه منطقه

و تشكيل رودخانه حلّه است، مكان پژوهش از اين 
  شهر آغاز شد. 

نخست ضمن تماس با افراد آگاه و آشنا به اقليم و 
مردم منطقه كه به شناسايي افرادي كه آشنايي ژرفي 

هاي سنتي درماني با  به گياهان دارويي و روش نسبت
گياهان منطقه داشتند، اقدام گرديد. سپس با يافت اين 

با آنان،  يي حضور افراد كليدي و آگاه، ضمن مصاحبه
همين افراد، نفرات بعدي را نيز جهت مصاحبه و 

  پژوهش معرفي نمودند. 
صورت  تيم پژوهش با تماس با افرادي كه به

شدند و در روستاهاي مجاور  ه شناسايي ميگرايان غربال
رودخانه سكونت داشتند، از خود اهالي روستا نيز 

كرد. از  دوباره جهت يافت افراد بيشتر پرس و جو مي
نفر افراد آگاه و آشنا به گياهان  61 اين رو، مجموعاًً

ها را  دارويي شناسايي شدند. ما جهت سهولت كار، آن
  ناميم. يم) informant(آگاهان بومي 

سال) و  38سن ميانگين اين آگاهان بومي با حداقل (
 54نفر مرد و  7سال) بود؛ تعداد  100حداكثر سن (

 19شهر و  3بودند. مجموعاً آگاهان بومي در  نفر زن
نفر در شهر  14روستا ساكن بودند. از لحاظ پراكنش 

نفر روستاي  6كهنه،  نفر در روستاي ده 4آبپخش، 
نفر  3نفر روستاي مكابري،  6، دشتي اسمالخاني

نفر  2نفر روستاي بصري،  4تنگ،  روستاي چم
نفر روستاي  2نفر روستاي حمود،  2روستاي بويري، 

نفر  2نفر محمدي،  2نفر گوابين،  2قلعه سوخته، 
نفر  2بند،  نفر روستاي كره 2روستاي قلعه سرحان، 

روستاي عسكري، روستاهاي دشتي، درودگاه، 

نون، رستمي و شهرهاي برازجان و چهاربرج، مج
  سعدآباد هر كدام يك نفر وجود داشتند.

صورت بارش  ي حضوري، نخست به در مصاحبه
شد كه گياهان  افكار، از فرد آگاه بومي درخواست مي

دارويي مورد استفاده خود را كه در منطقه رويش دارند 
 ها ليست نمايد. سپس بر را با بيان كاربردهاي آن

ي كه پژوهشگران از گياهان دارويي منطقه اساس ليست
)، نسبت به يادآوري نام گياهان اقدام نموده 10داشتند (

و در مورد كاربرد بومي اين گياهان نيز از فرد آگاه 
  شد. بومي پرسش مي

  
  ها ج/ تجزيه و تحليل داده

اطالعات اتنوفارماكولوژيك پژوهش به چند صورت 
 گزارش كاربرد صورت نگاشته شد. نخست اطالعات به

)use report(  نوشته شد. گزارش كاربرد تركيبي از
 ،)i=informant( سه متغير شامل فرد آگاه بومي

 )U( ناو گروه كاربردي )S(ي گياه  كاربرد گونه
صورت كه فرد آگاه بومي، كاربرد گياه  باشد؛ به اين مي

  نمود. اي بيان مي ويژه خاص را در گروه كاربردي
، )use report( هش، گزارش كاربردما در اين پژو
  فراواني ثبت ،)number of use( تعداد كاربرد

)Frequency of Citation( ثبت شاخص فراواني 
و  )Relative Frequency of Citation( نسبي

  شاخص اهميت فرهنگي
)Cultural Importance Index(  را براي هر گياه

  م.ثبت نمودي
ي گياهي را بيان  رد گونهعداد افراد آگاه بومي كه كارب

شاخص كمي  شود. كرده باشند، فراواني ثبت ناميده مي
 با تقسيم فراواني ثبت )RFC( نسبي فراواني ثبت

)frequency of citation(  بر تعداد افراد آگاه بومي در
آيد. شاخص كمي فراواني ثبت نسبي  دست مي همطالعه ب
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ربردي را زماني كه هيچ فرد آگاه بومي كا از صفر (در
براي گياه مورد نظر عنوان نكرده باشد) تا يك (كه تمام 
افراد آگاه بومي كاربرد دارويي براي گياه مورد نظر بيان 

  كرده باشند) در متغير است.
براي محاسبه گزارش كاربردي هر گياه، نخست گزارش 

تمام افراد آگاه بومي در هر گروه كاربري  )UR(كاربرد 
ده و سپس تمام گزارش كاربردي براي آن گياه ثبت ش

هاي كاربري گوناگون را با هم جمع كرديم. براي  گروه
محاسبه شاخص اهميت فرهنگي، گزارش كاربردهاي 

را با تقسيم بر تعداد  )UR( گوناگون هر گياه خاص
  . دست آورديم هافراد آگاهي بومي ب

  

  
  

 

  ها يافته
ياهي از گ  گونه 63در اين پژوهش، افراد آگاه بومي به 

خانواده اشاره كردند. البته گروه پژوهش موفق نشد  36
  گياه محلي را يافت نمايند. 4كه نام علمي

ترتيب فراواني ثبت و نيز گزارش  به 2و  1 ينمودارها
كاربرد براي گياهان با باالترين فراواني ثبت و گزارش 

 دهند. كاربرد را نشان مي

گياهان باالترين فراواني ثبت نسبي مربوط به 
، )Achillea millefolium(سربنجاس (برنجاسف) 

، اسفرزه )Alhagi camelurum( خاراشتر (خارشتر)
 ، هندوانه ابوجهل)Plantogo psyllium( (بنگو)

)Citrullus colocynthis(  و پنيرك  
)Malva parviflora( ) 3 نموداربود.( 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اند. ومي رودخانه حلّه استان بوشهر براي گياهاني كه باالترين ميزان فراواني ثبت را داشته) فراواني ثبت گياهان ب1نمودار   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اند. ) گزارش كاربرد گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر براي گياهاني كه باالترين ميزان گزارش كاربرد را داشته2نمودار 

=  
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  اند. سبي ثبت گياهان بومي  رودخانه حلّه استان بوشهر براي گياهاني كه باالترين ميزان فراواني نسبي ثبت را داشته) فراواني ن3نمودار 

 
 )CI( همچنين باالترين شاخص اهميت فرهنگي

  ترتيب مربوط به گياهان كاسني  به
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

)Cichorium intybus( اسفرزه (بنگو)، برنجاسف ،
 ).4 نمودارك بود ((سربنجاس) و پنير

 

  اند. ) را داشتهCI) گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر براي گياهاني كه باالترين ميزان شاخص اهميت فرهنگي (CI) شاخص اهميت فرهنگي (4نمودار 
  

صورت كلي باالترين تعداد كاربرد مربوط به گياهان  به
ه ، هندوانه ابوجهل و سيا)Capparis spinosa(لگجي 

 ).5نمودار باشد ( مي )Arteisia scoparia( چوب

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اند. ) تعداد كاربرد گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر براي گياهاني كه باالترين ميزان تعداد كاربرد را داشته5نمودار 
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ي رود حلّه در  باالترين فراواني كاربرد گياهان بومي منطقه
هاي بعدي مربوط به كاربرد  رتبه ود.دستگاه گوارش ب

ها،  هاي تنفسي، عفونت جهت طبع گرم، بيماري
هاي  هاي متابوليك، كنترل درد و بيماري بيماري

  روماتيسمي، زنان و زايمان، كليه و مجاري ادراري و تب 

، فراواني نسبي كاربردهاي دارويي 6 نموداربر بود. 
تمي نشان اساس سيس حلّه را بر گياهان منطقه رود

ترين كاربرد در دستگاه  دهد. از ديدگاه سيستمي، شايع مي
گوارش مربوط به كنترل دل درد، يبوست، يرقان، اسهال، 

 بواسير، استفراغ و آب آوردگي شكم بود.
  

 
 

  
  

  ) فراواني نسبي كاربردهاي دارويي گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر 6نمودار 
 
 
 
 
 
 
 

  بر اساس سيستمي 

 
  ) فراواني نسبي كاربردهاي دارويي گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر 6نمودار 

  بر اساس سيستمي 

  بحث
در اين پژوهش اتنوفارماكولوژيك، ما پي برديم كه 

(برنجاسف)  گياهان كاسني، بنگو (اسفرزه) سربنجاس
 )CI(و پنيرك داراي باالترين شاخص اهميت فرهنگي 

  ه حلّه هستند.ي رودخان در منطقه
نشانگر گستردگي  )CI(شاخص اهميت فرهنگي 

برند)  كار مي كاربرد (تعداد افراد آگاه بومي كه گياه را به
ي گياهي همراه با در نظر گرفتن تنوع  براي هر گونه

). صاحب نظران بر اين 11كاربردي آن است (
صورت ژرف، نتايج  اند كه اين شاخص به عقيده

ت نيمه ساختاري ارائه داده و در صور ها را به مصاحبه
  انتقال دانش نهان بسيار سودمند است. 

 )Cichorium intybus(ي ما، گياه كاسني  در مطالعه
داراي باالترين شاخص اهميت فرهنگي بود. 

هاي گياه كاسني  ميوه هاي هوايي، ريشه و سرشاخه
 ايران دارويي   بازار در  يا جداگانه  و  جا  يك  طور به

  عنوان مدر، ضد درد، معرق و تب  شود و به مي عرضه

  
بر مصرف سنتي داشته و عرق يا آب مقطر معطر 

هاي گياه با آب، مصرف  حاصل از تقطير سرشاخه
). اين گياه در قبل از ميالد مسيح نيز 12( مشابه دارد

ها، بيشتر  كاربرد داشته است و شهرت آن در اين زمان
دم، آن را گياهي به جهت آن بوده است كه عموم مر

هاي  اند و در درمان قولنج دانسته مفيد براي كبد مي
كار  هكبدي، زردي، نارسايي اعمال كبد آن را ب

ي رودخانه حلّه نيز از گياه  ). در منطقه13اند ( برده مي
صورت شايع استفاده  كاسني براي درمان يرقان، به

شود. اثرات محافظت كنندگي كبد  مي
)hepatoprotection(  گياه كاسني را به پيشگيري از

هاي آزاد منتسب  آسيب كبدي وابسته به راديكال
رسد كه كاسني  نظر مي ). همچنين به14دانند ( مي
در بافت كبد را منع  DNAتواند تخريب اكسيداتيو  مي

  ).14نمايد (
در جانوران آزمايشگاهي نيز نشان داده شده است كه 
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وسلوالر حاصله ي كاسني، آسيب هپات ي ريشه عصاره
  ).15از تتراكلريدكربن را كاهش داده است (

دو نفر از آگاهان بومي نيز به كاربرد ضد قندخون 
صورت سنتي  كاسني اشاره كردند. اين گياه در هند به

با   براي ديابت مليتوس كاربرد دارد. در مطالعه
هاي آزمايشگاهي كه با داروي استرپتوزوتوسين  رات

مشاهده گرديد كه تجويز كاسني  ديابتي شده بودند،
صورت چشمگيري موجب كاهش قندخون،  به

  ).16گليسريد و كلسترول شد ( تري
از كاربردهاي ديگر كاسني، اثرات ضد تب آن است كه 

شده  استفاده مي ر عنوان تب هاي قبل نيز به از زمان
هاي  فعاليت ضد باكتريال عصاره ). اخيرا13ًاست (

و اتيل استات كاسني گزارش محلول در آب، اتانول 
ي جالب در اين پژوهش آن بود  نكته اما ).17اند ( شده

 ترين كاربرد كاسني در نزد آگاهان بومي، كه شايع
صورت يك سردي دهنده براي مقابله با  كاربرد آن به

مزاج گرم بوده است. هر چند كه هنوز پژوهشگران به 
اليني كاسني در شرايط ب  بررسي كاربرد سردي دهنده

اند، اما  اي نكرده در سطح مطبوعات پزشكي اشاره
ابوعلي سينا با خصوصيت سردي دهندگي كاسني به 

  ).18خوبي آشنايي داشته است (
در تئوري طب اسالمي كه بسيار از تئوري پزشكي  اصوالًً

ها، جهت تحليل بيماري  يوناني اثر پذيرفته است، به مزاج
يت شده است. مقصود ي درماني، توجه خاص عنا و شيوه

از مزاج، تركيب و امتزاج عناصر است كه قابل تفكيك 
اند:  ها دو دسته نبوده و كيفيت جديد به وجود آورند. مزاج

ها دو طبيعت با  هاي مفرد هستند كه در آن يك دسته مزاج
تر باشد و  هم برابر آيند ولي سومي از چهارمي قوي

برند، مثالً  تر نام صفت مزاج را به وصف آن صفت قوي
اگر گرمي و سردي معتدل آيد و خشكي بر تري غلبه 

ت و به همين شيوه، كند، گويند مزاج خشك اس

تا است.  هاي مفرد چهار تعداد مزاج هاي ديگر مزاج
اند كه هيچ دو صورتي  هاي مركب ي ديگر، مزاج دسته

برابر نيايد وليكن دو صورت غالب آيد و دو صورت 
ار مزاج مركب آيد: گرم و خشك، مغلوب و در نتيجه چه

گرم و تر، سرد و خشك، سرد و تر. در نتيجه نُه نوع 
 تا مفرد و چهار مزاج خواهيم داشت: يكي معتدل و چهار

  ).19تا مركب (
ن به شك هنوز راه بسيار بايد پيموده شود تا بتوا بي

درك درستي در مزاج كه در تئوري طب اسالمي قرار 
دارد نائل شد و آن را با تئوري طب وابسته به دانش 

  فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي مدرن پيوند داد. 
گياهي كه دومين ميزان شاخص اهميت فرهنگي باال در 

ي ما داشت، گياه بنگو يا اسفرزه  مطالعه
)Plantagopsyllium( اه كه علفي است بود. اين گي

هاي باريك  ي كوتاه و برگ يكساله، كوچك، داراي ساقه
اي، در  و دراز و نوك تيز، پوشيده از تارهاي نرم و نقره

كند و اكثراً از جنوب  نواحي گرم و مرطوب زيست مي
). از برگ اسفرزه در طب 12گردد ( آوري مي ايران جمع
ستفاده ي زخم و جراحات ا عنوان التيام دهنده عوام به

آيد. دانه اين گياه اثر ملين دارد، زيرا پس از  عمل مي به
طور مكانيكي  جذب آب، تورم حاصل كرده و به

  سازد. موجبات لينت و سهولت دفع مواد را فراهم مي
هاي مقاوم،  ي گياه مذكور در رفع يبوست همچنين از دانه

هاي ساده، درمان  هاي مزمن، ديسانتري، اسهال نزله
اي مختلف ناشي از التهاب كليه و مثانه و همچنين ه بيماري

  ).20آيد ( عمل مي در خون آمدن از ريه استفاده به
هر چند كه مطالعات كافي در مورد اثرات بر دستگاه 
گوارش اسفرزه انجام شده است و نقش درماني آن در 
يبوست، اسهال، بيماري التهاب روده مانند كوليت 

حريك پذير، كانسر كولون، ي ت اولسراتيو، سندرم روده
ديابت و هيپركلسترولمي مورد پژوهش قرار گرفته 
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ترين كاربرد اين گياه در  ) ولي شايع22و  21است (
ي حلّه، كاربرد آن براي سينه درد  ي رودخانه منطقه

بوده است. هر چند در طب سنتي به كاربرد اسفرزه در 
ي ) ول20هاي مزمن و هموپتزي اشاره شده است ( نزله

الملي پزشكي به نشاني از نقش  در سطح مطبوعات بين
خوريم و  هاي تنفسي بر نمي اسفرزه در كنترل بيماري

بودن  تنها ارتباط اسفرزه با دستگاه تنفسي، نقش آلرژن
رسد برخاسته از پروتئيني است  مي نظر آن است كه به

  ). 23اي و جنيني آن باشد ( كه در اندوسپور دروني دانه
ي كاربرد  و، با توجه به اينكه پژوهشي در زمينهاز اين ر

هاي دستگاه تنفسي در سطح جهان  اسفرزه در بيماري
شود كه يك كارآزمايي باليني  وجود ندارد، توصيه مي

  در اين خصوص طراحي شود.
عنوان درناژ  ي ديگر آن كه از گياه اسفرزه به نكته

ها در طب سنتي استفاده  ها و جوش عفونت از دمل
ي  ي رودخانه ). آگاهان بومي منطقه24شده است (مي

 ها حلّه نيز به ويژگي اين گياه در كشيدن آب دمل
ي آزمايشگاهي، خواص  اشاره كردند. در يك مطالعه

پذيري، تحريك  جذب آب، اتصال باكتريايي، زيست
ماكروفاژها و پاسخ تحريكي و آلرژني موكوپلي 

اند و  فتهساكاريدهاي اسفرزه تحت بررسي قرار گر
ساكاريدها، جهت ساخت  شد كه اين پلي چنين آشكار

هايي كه در بهبود زخم كاربرد دارند، سطح  فرآورده
  ).25دهند ( بااليي از كارآيي باليني از خود نشان مي

  ) ترين كاربرد سربنجاس (برنجاسف شايع
)Acillea eriophora DC( ي رود حلّه  در منطقه

ت و اين گياه نه تنها يكي براي درمان دل درد بوده اس
باال بود  )CI( از گياهان با شاخص اهميت فرهنگي

نيز  )RFC(بلكه باالترين شاخص فراواني نسبي ثبت 
به خود اختصاص داد. اين گونه گياه از تيره مركبان 

هاي چوبي شده و كم  صورت علفي با ساقه بوده كه به

). از جنس 12برگ، بومي نواحي جنوبي ايران است (
Achillea ،19 ي  گونه در ايران وجود دارد كه گونه

Achillea erophora DC  كه در ايران به برنجاسف
معروف است، بومي ايران بوده و انحصاراً در 

  ).26كند ( هاي جنوبي ايران رشد مي استان
اثرات فارماكولوژيك گوناگوني براي گياهان جنس 

Achillea اند كه شامل ضدالتهابي، گزارش شده 
ضداسپاسم، خواص معرقي، مدري، ضد باكتريايي، 

  ). 27شوند ( ضد آلرژي و اختالالت قاعدگي مي
ي برنجاسف در نزد  همانگونه كه اشاره شد، كاربرد عمده

ي حلّه در دردهاي شكمي و اسهال  آگاهان بومي رودخانه
هاي ديگر كه از مناطق  بوده است كه از اين رو با گزارش

  ).28خواني دارد ( اند، هم ه شدهگوناگون تركيه ارائ
رسد كه اين گياه داراي خواص ضد درد  نظر مي به
هاي  ي شكمي باشد كه نياز به پژوهش ويژه در ناحيه به

فارماكولوژيك در سطح پايه و باليني دارد. در يك 
ي آنالژزيك مورفين در  پژوهش به اثر افزايش دهنده

لي ي هيدروالك هاي آزمايشگاهي كه عصاره رات
Achillea millefolium  دريافت كرده بودند، اشاره

  ).29شده است (
تعدادي از آگاهان بومي نيز اثر ضد قند برنجاسف را 

اي اتنوفارماكولوژيك كه در  بيان كردند. در مطالعه
فلسطين اشغالي انجام شده است نيز به اثر كاهندگي 

اشاره شده  Achillea fragrantissimaقندخون با 
هاي آزمايشگاهي  اي با موش ) و در مطالعه30است (

 Acillea millefoliumبه اثر كاهندگي قندخون با 
  ).31نگريسته شده است (

  ي در شرايط آزمايشگاهي گونه
Achillea santolina L.  ،نيز كه در جنوب ايران

كند فعاليت خوبي جهت كاهش  ويژه بوشهر رشد مي به
رسد كه  نظر مي قندخون از خود نشان داده است و به



 313ي گياهان بومي / رستگار و همكاران                                                                                               اتنوفارماكولوژ

http://bpums.ac.ir 

) 32اين عمل توسط اثرات ضداكسيداتيو آن باشد (
هاي  زيرا استرس اكسيداتيو در فرايند اختالل سلول

  ).32بتاي پانكراس نقش دارد (
ي حلّه  ي رودخانه از گياه پنيرك كه در جنوب و منطقه

  ي شود متعلق به گونه مي استفاده 
Malva parviflora  16و است كه از كمارج، بوشهر 

كيلومتري جنوب بندر ريگ گزارش شده است و از 
هاي سينه  عنوان ملين و رفع سرفه و ناراحتي اش بهدانه

هاي آن در  شود. دم كرده برگ در طب سنتي استفاده مي
گردد.  نواحي آفريقا جهت تقويت اعصاب مصرف مي

صورت ضماد، بر روي زخم و  هاي تازه آن به برگ
ي  ). مردم منطقه33ود (ش ها، اثر داده مي آماس

عنوان  ي حلّه نيز از اين گياه جهت يبوست و به رودخانه
كنند. به كارگيري اين  ملين و در سينه درد استفاده مي

هاي تنفسي بسيار حائز  هاي بيماري گياه در درمان
اهميت است زيرا در مكزيك نيز از اين گياه به همين 

آزمايشگاهي  ي شود و در يك مطالعه منظور استفاده مي
ي متانولي پنيرك توانسته  گزارش شده است كه عصاره

  ).34است رشد مايكوباكتريوم آويوم را مهار كند (
ها  از سوي ديگر، كاربرد آن براي زخم و آماس

صورت خارجي و كشيدن سموم در طب سنتي، اين  به
بايست اين گياه نيز  آورد كه مي نكته را به ذهن مي
  ).24انيسمي داشته باشد (اثرات ضد ميكروارگ
هاي گوناگوني كه از پنيرك تهيه  در حقيقت عصاره

هاي گرم منفي و  شده بودند، توانستند رشد باكتري
 ). همچنين اثرات ضد35گرم مثبت را مهار كنند (

تحت بررسي  قارچ پنيرك نيز در شرايط آزمايشگاهي
  ).37و 36قرار گرفته است (

ار شاخص اهميت گونه كه اشاره شد در كن همان
 )RFC(، از شاخص فراواني نسبي ثبت )CI( فرهنگي

نيز در اين مطالعه استفاده شد كه گياهان برنجاسف، 

ترتيب باالترين  خارشتر، اسفرزه، پنيرك و حنظل به
  شاخص فراواني نسبي ثبت را داشتند.

از گياهان  )Alhagi camelorum L(خاراشتريا خارشتر 
ي حلّه  ي رودخانه ال در منطقهبا فراواني نسبي ثبت با

هاي كليه و  باشد كه باالترين كاربرد آن در دفع سنگ مي
يرقان بوده است. در طب سنتي نيز از آن عنوان ملين، تب 

  شود.  هاي واگير استفاده مي بر در بيماري
در موارد اثر ضد يرقاني آن در سطح مطبوعات 

ا در دو خوريم ام به گزارشي برنمي المللي پزشكي بين
مطالعه كه از ايران به چاپ رسيده است اثرات 

ا در م). ا39 و 38ضديرقاني آن تحت سؤال رفته است (
جانوران آزمايشگاهي نشان داده شده است كه پس از 

ي شير، موجب  هاي مكنده مصرف خوراكي به رات
روبين در مقايسه با گروه كنترل  كاهش چشمگير بيلي

هاي خارشتر در  ضي از گونه). هر چند كه بع40گرديد (
شود و  درمان سنگ كليه در طب سنتي استفاده مي

در اتساع  Alhagi maurorum هاي ي آبي ريشه عصاره
هاي كليه مصرف سنتي داشته  ميزناي و برداشت سنگ

اي در خصوص اثرات ضد سنگ  )، اما مطالعه41است (
كه اي  شود و تنها مطالعه آن در خارج از ايران يافت نمي

در اين رابطه وجود دارد مربوط به پژوهشگران ايراني 
است كه در يك مطالعه كارآزمايي يك سو كور با كنترل 

صورت  اند كه عرق خارشتر به تصادفي، پي برده
هاي كليوي اثر داشته و  داري در ميزان دفع سنگ معني

اند كه ممكن است خارشتر سرعت  چنين برداشت نموده
). از اين رو 42را افزايش دهد ( هاي ادراري دفع سنگ
رسد كه با توجه به كاربرد باالي خارشتر در  به نظر مي

 تري هاي گسترده هاي كليه و يرقان، پژوهش درمان سنگ
  الزم است كه در اين موارد انجام شوند.

در  )RFC( از گياهان ديگر كه فراواني نسبي ثبت
گرگو يا ي حلّه دارد، هندوانه ابوجهل يا خيار  رودخانه
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است كه گياهي  )Citrulus colocynthis( حنظل
مقدار بسيار كم در  هاي زرد آن در سمي است و ميوه

عنوان داروي  عنوان مسهل و همچنين به طب سنتي به
). 12بواسير و روماتيسم مصرف دارويي دارد (

ي حلّه  ي رودخانه ترين كاربرد اين گياه در منطقه شايع
  ن و بواسير بوده است.نيز براي كنترل قندخو

اي در مورد اثر ضد بواسيري اين گياه  متأسفانه مطالعه
تاكنون انجام نشده است ولي در مورد اثرات ضد 
قندخون آن در سطح جانوران آزمايشگاهي و انسان به 

). در يك كارآزمايي 43-45خوريم ( چند مطالعه برمي
پ بيمار ديابت تي 50ماه بر روي  2مدت  باليني كه به

 100دو انجام گرديد، مشخص شد كه مصرف 
صورت كپسول  ي ابوجهل به ي هندوانه گرمي ميوه ميلي

و  HbA1cسه بار در روز موجب كاهش سطح 
). در يك كارآزمايي ديگر 45شود ( قندخون ناشتا مي

نيز كه در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد اثر 
نفري در  50كاهندگي ليپيد خون آن نيز در يك گروه 

نفري مورد مقايسه قرار گرفت كه  50مقايسه با گروه 

گرمي روزانه آن  ميلي 300  نتايج نشانگر اثر پودر دانه
گليسريد و كلسترول در افراد  بر سطح تري

  ). 46هيپرليپيدميك غير ديابتي بود (
ي حلّه داراي  ي رودخانه در يك فراگرد كلي، منطقه

است كه دانش كاربرد گياهان بسيار با ارزش دارويي 
ي  دارويي اين گياهان، به شكل سنتي در قلب عامه

خوبي از نسلي به نسل  مردم حفظ شده است و به
انگيز  خواني بسيار شگفت ديگر انتقال يافته است. هم

كاربردهاي سنتي اين گياهان با آنچه در طب سنتي 
ايران زمين، هندوستان، پاكستان و تركيه در جريان 

گر آن است كه يك دانش علمي طب است، نشان
سنتي بسيار درخشنده در اين منطقه جاري بود كه از 

هاي بسيار پيچيده جريان  نسلي به نسل بعد با روش
خوبي حفظ شده است. از  اجتماعي منتقل شده و به

اين رو، دانش عامه گياهان دارويي اين منطقه را كه 
بازتابي از ژرفاي طب سنتي ايران است، همچون 

توان باز آن را شناخت و از  اي است كه مي گنجينه
  .هاي سترگ جست آن بهره
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Abstract 
Background: Ethnopharmacology have been seen as a multidisciplinary approach for novel drug discovery. 
The main aim of this ethnopharmacological study was to identify the medicinal plants of the Helleh River 
region in the northern Persian Gulf area.  
Material and Methods: The ethnopharmacological data were gathered from 61 local informants by face to 
face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were 
calculated.  
Results: A total of 63 medicinal plants belonging to 36 families were identified. Cichorium intybus, 
Achilleaeriophora DC, Plantagopsylliumand Malva parviflora had the highest cultural importance index. 
Ahilleaeriophora DC, Alhagi camelorum, Citrullus colocynthis, Plantagopsylliumand Malva parviflora had 
the highest FRC index, respectively. The highest application was for gasterointestinal diseases, nature of 
warm, respiratory disorders, infectious diseases and metabolic disorders, respectively. 
Conclusion: A vast variety of medicinal plants are used for different disorders in the Helleh River area 
which are very compatible with medicinal uses in other parts of Iran. The traditional uses of 
Plantagopsyllium for respiratory problems and drainage of infective boils, Achilleaeriophora DC for diabetes 
mellitus and abdominal pain, Malva parviflora for respiratory infections and Citrullus colocynthis for 
hemorrhoids, are promising for discovery of novel drugs for clinical applications. 
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